جامعة األندلس للعلوم والتقنية

عمـادة الـدراسـات العليـا
شروط االلتحاق بربامج املاجستري جبامعة النيلني السودانية

يشترط لاللتحاق بربامج املاجستري ان يكون املتقدم حاصال على :
 -1البكالوريوس بتقدير جيد على األقل أو
 -2البكالوريوس  +الدبلوم فوق اجلامعي أو

 -3البكالوريوس مع خربة عملية يف جمال التخصص ال تقل عن مخسة أعوام تعتمدها جلنة الدراسات العليا
بالكلية املعنية
 -4النجاح يف امتحان تأهيلي للماجستري (إن وجد)
 -5تزكية من أستاذين جامعني
 -6دفع الرسوم اليت تقررها اللوائح.
 -7التفرغ بالقدر الذي يفي مبتطلبات البحث والدراسة وفقا ملا يوافق عليه جملس الكلية بتوصية من جلنة
الدراسات العليا للكلية املعنية على أن يكون احلد األدىن للتفرغ ( )6اشهر لطالب املاجستري

الـوثائـــق املطلوبــــــة

الوثائق املطلوبة من الطالب املتقدم لربنامج املاجستري يف جامعة النيلني:
 .1تعبئة منوذج طلب االلتحاق للماجستري.
 .2صورة طبق األصل من الشهادة الثانوية.

 .3الشهادات األصلية مع صورة لكل شهادة (تعاد النسخ األصلية بعد فحصها من الكلية).
 .4صورة البطاقة الشخصية أو العائلية (لليمنيني).
 .5صورة اجلواز واإلقامة (لغري اليمنيني).
 .6ست صور مشسية حديثة مقاس . 6×4

الجمهورية اليمنية – صنعاء – حي جامعة األندلس – تقاطع شارع الخمسين مع شارع تعز.

تلفون )10 765576( )10 765576( :جوال 611006006 :فاكس ( )10 765665ص.ب)46333(.

موقع وإيميل إلجامعة:

www.andalusuniv.net – into@andalusuniv.net

أيميل تسجيل إلدرإسات إلعلياwaleedhrhra@gmail.com :

جامعة األندلس للعلوم والتقنية

عمـادة الـدراسـات العليـا
رسوم برامج املاجستري جبامعة النيلني السودانية

للعام الجامعي 4102 / 4102م
اســـــم الكليــــــة
علوم الحاسوب

وتقانة المعلومات
الهندسة

كلية اإلقتصاد
كلية التجارة
القانون (مؤجل)
اآلداب والعلوم
اإلنسانية
التربية

التخصص

رسوم

رسوم

اإلمجال

التسجيل

الدراسة

عوم الحاسوب

022

0022

0022

نظم معلومات

022

0022

0022

هندسة شبكات واتصاالت وبيانات

022

0022

0022

هندسة أنظمة الهاتف النقال

022

0022

0022

االقتصـــــــــــاد

022

0022

0222

العلوم السياسية

022

0022

0222

022

0022

0222

القاــــــــــــــــــــنون

022

0022

0222

علم نفس

022

0022

0222

تاريـــــــــــــخ

022

0022

0222

مناهج وطرق تدريس

022

0022

0222

إدارة وتخطيط تربوي

022

0022

0222

تقنيات التعلم

022

0022

0222

أصول تربية

022

0022

0222

إدارة األعمال

مالحظات:
 -1المقررات الدراسية لكل برنامج  11مقرر×3ساعات= 3+ 33ساعات للرسالة=21ساعة.
 -1دراسة المقررات تكون في ثالثة فصول في كل فصل  2مقررات  11ساعة معتمدة.
 -3رسوم الدراسة شاملة رسوم اإلشراف والمناقشة.
 -2البرامج والمقررات والساعات قابلة للتعديل.
 -5مكان الدراسة في جامعة األندلس بصنعاء واألساتذة والشهادات من جامعة النيلين.
 -3التوفل ليس شرطا للماجستير ,والتقدير المقبول يمكن قبوله بشرط حصوله على دبلوم يعد
الجامعة أو خبرة خمس سنوات في مجال التخصص.

